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CDLEClD DE 
MONDGRAFI AS N. o 477 

(3.• edi~ao) 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 764 km' ; altitude: 
27m. 

POPULAQAO - 478.319 habitantes (estimativa do 
Laborat6rio de Estatistica em 1.o de julho de 
1968); densidade demogrlifica: 626 habitantes 
par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 1.500 im6veis rurais 
(!BRA); 372 estabelecimentos industriais, 3.569 
comerciais, 2.512 de prestac;ao de servic;os, 29 
agencias banctirias e 1 da Caixa Econ6mica Fe
deral . 

ASPECTOS CULTURAIS - 293 unidades escolares 
de ensino primtirio, 34 estabelecimentos de en
sino media; 5 bibliotecas, 3 jornais, 11 tipogra
fias, 69 livrarias e papelarias; 17 cinemas, 1 tea
tro e 1 radiodifusora. 

ASPECTOS URBANOS - 49.000 predios, 2.969 ruas, 
91 prar;as, 3 parques e jardins e 94 outros logra
douros; 31 .891 ligac;6es eletricas, 1.462 aparelhos 
telef6nicos; 8 hoteis, 12 pens6es, 46 restaur antes 
e 1.403 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - iS hospitais cor;; 722 lei
tos, 6 pastas de saude, 5 prontos-socorros e 2 
centros de puericultura; 155 medicos, 7 tar
maceuticos, 46 entermeiros e 53 dentistas; 212 
tarmticias e drogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal em 1969) - 3.561 autom6veis, 591 6nibus, 
1.067 caminh6es, 1.031 outros. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milh6es de 
cruzeiros ) - receita prevista e despesa fixada: 
28,0. 

REPRESENTAQAO POLiTICA- 19 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

AP6s a divisao do Brasil em Capitanias Here
ditarias, as terras que hoje constituem o Municipio 
de Nova Igua<;u ficaram por muito tempo relegadas 
a completo abandono. Foi depois de 1566 que se re
gistrou na regiao a existencia de sesmarias, as quais, 
com o correr dos anos, se foram modificando e con
correndo, desse modo, para a gradativa coloniza<;ao 
dessa zona da Baixada Fluminense, em t6rno dos 
rios, especialmente do Igua<;u. Com o aumento da 
popula<;ao, surgiram varias freguesias, destacando
-se a de Nossa Senhora da Piedade de Igua<;u -
t ambem conhecida como Nossa Senhora da Piedade 
do Caminho Velho -, cuja cria<;ao data de 1719. 

A prosperidade agricola da regiao vem dos tem
pos em que foram concedidas as primeiras sesma
rias . Os cursos fluviais existentes, ainda nao obs
t ruidos, nao s6 fertilizavam as terras, como tambem 
serviam de via de comunica<;ao com a cidade do Rio 
de J aneiro, para onde se escoava a produ<;ao. Cul
tivavam-se extensas areas, que produziam quan
tidades consideraveis de a rroz, feijao, mandioca e 
principalmente cana-de-a<;ucar. 0 cafe , cuja cultu
ra se tentou introduzir na regiao, nao deu os 
resultados esperados, o que redundou no abandono 
do plantio. Ao elemento negro escravizado deveram 
fazendeiros e senhores de engenho, proprietarios des
sas terras, a fortuna que acumularam em epocas 
passadas. 

Situada a margem do rio Iguagu, a sede da vila 
prosperou bastante, a partir de sua eleva<;ao a essa 
categoria. Chegou a tornar-se um dos emp6rios da 
cidade do Rio de J aneiro, fazendo chegar seus pro
dutos por via fluvial ou t errestre. 

0 progresso da regiao levou o Governo a conce
der-lhe autonomia, efetivada por Decreta de 15 de 
janeiro de 1833. A vila instalou-se a 27 de j ulho do 
mesmo ano. 

A decadencia, que se verificou a partir da se
gunda metade do seculo XIX, na localidade de Igua
<;u, decorreu, paradoxalmente, das inova<;6es pro
gressistas introduzidas no territ6rio fluminense. A 
constru<;ao das estradas de ferro provoca, nao raro, 
tal fen6meno . Cidades, vilas, povoa<;6es surgem da 
noite para o dia ao longo das estradas, enquanto 
localidades antiquissimas desaparecem rapidamente. 

Tao logo se iniciou o tratego da Estrada de Fer
ro D. Pedro II, a tual Central do Brasil, verificou-se 
o abandono da via fluvial, que determinou o des
via da zona da influencia comercial e agricola para 
as bordas orientais do Municipio. 
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Forum 

Entre as localidades que surgiram a margem da 
via fen·ea, tomou rapido impulso a denominada Ma
xambomba, para onde, a 1.0 de maio de 1891, se 
transferiu a sede do Municipio. Ainda no mes
mo ano, a 19 de junho, o Decreta n.o 263 elevava 
a vila a categoria de cidade. Somente a 9 de no
vembro de 1916 foi o top6nimo da mesma mudado 
para Nova Igua<;u. 

Com a realiza<;ao das grandes obras de sanea
mento na Baixada Fluminense, o Municipio voltou 
a progredir. Para essse ressurgimento, muito con
tribuiram as facilidades de comunicagao com a Gua
nabara, dando rapido escoamento aos produtos 
agricolas e valorizando extraordinariamente suas 
terras cultivaveis. 

A construgao da Rodovia Presidente Dutra, que 
atravessa o territ6rio iguaguano numa extensao de 
27 quil6metros, deve-se ainda, em grande parte, o 
atual desenvolvimento da industria no Municipio. 

FormafaO Administrativa e Judiciaria 

A VILA de Iguagu, criada por Decreta de 15 de 
janeiro de 1833, e instalada a 27 de julho do mesmo 
ana, foi ulteriormente extinta, par f6rga da Lei pro
vincial n.o 14, de 13 de abril de 1835, e, pouco mais 
de um ana depois restaurada, atraves de Lei n.0 57, 
de 1.0 de dezembro de 1836. 

A povoagao de Maxambomba recebeu categoria 
de vila gragas ao Decreto n.o 204, de 1.0 de maio de 
1891, e passou a sede do Municipio de Iguagu, com 
os foros de cidade, em virtude do Decreta n.O 263, 
de 19 de junho do mesmo ano. 

Segundo a divisao administrativa de 1911, o Mu
nicipio se compunha de 6 distritos: Jucutinga, Quei
mados, Nossa Senhora da Piedade de Iguagu, Meriti, 
Palmeiras e Pilar. Por exigencia da Lei estadual n.0 

1. 331, de 9 de novembro de 1916, a sede do Munici
pio passou a denominar-se Nova Igua<;u. S6bre o 
distrito de Nova Iguagu disp6s, mais tarde, a Lei 
n .0 1. 634, de 18 de novembro de 1919. 
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.\ssocia~iio Rural 

Na divisao administrativa de 1933, figura com 
9 distritos: Nova Igua~;u , Queimado , Cava, Sao Joao 
do Meriti, Bonfim, Pilar, Nil6polis, Caxias e Estri\la. 

De acordo com o quadro territorial fixado pelo 
Decreta estadual n.0 641 , de 15 de dezembro de 1938, 
o Municipio se compunha dos distritos de Nova Igua
<;u, Belford Roxo, Bonfim, Cava, Caxias, EstriHa, 
Meriti, Nil6polis e Queimados. 

Segundo o Decreta-lei estadual n .o 1. 056, de 31 
de dezembro de 1943, formavam o Municipio os dis 
tritos da sede, Belford Roxo, Cava, Nil6polis e Quei
mados. Os distritos de Duque de Caxias (ex-Caxias), 
Imbarie (ex-Estrela) e Meriti , passavam a consti
tuir o novo Municipio de Duque de Caxias, e o de 
Bonfim fora extinto. 

A partir de 1.0 de julho de 1955, integram o Mu
nicipio os distritos de Nova Igua~;u , Belford Roxo, 
Cava, Japeri , Mesquita e Queimados. 

A Comarca de Iguagu foi criada por forga do 
Decreta n.o 1 . 637, de 30 de novembro de 1871, cons
tituindo-se dos termos de Iguagu e Itaguai. Extinta 
mais tarde , teve seu restabelecimento determinado 
pela Lei n.0 740, de 29 de setembro de 1906. 

Nova Igua<;u e sede de comarca, constituida de 
um s6 termo. Exercem a profissao, 122 advogados. 

Vi sta aerea da cidadc 



ASPECTOS FiSICOS 

APRESENTA-sE o territ6rio do Municipio ligeiramente 
ondulado ao centro, montanhoso ao norte, noroeste 
e sul e plano a leste. 

Dentre as eleva~;oes que formam o sistema oro
grafico municipal, destacam-se as serras de San
tana, linha divis6ria do Municipio com o de Vassou
ras; Tingua, no limite com Miguel Pereira, com seu 
ponto culminante de cerca de 1.300 metros e Ma
dureira, nos limites com o Estado da Guanabara, 
na qual se erguem os picos de Gericin6 (887 metros) 
e Marapicu. 

Pequenos rios, porem numerosos, cortam o 
territ6rio em varias dire~;oes, sobressaindo o Guandu 
(formado pela confluencia do Santana com o ribei
rao das Lajes) , cujas aguas se avolumam pelos aflu
entes Sao Pedro, Guandu-Mirim e outros. 

0 Municipio limita com os de Vassouras, Mi
guel Pereira, Nil6polis, Sao Joao de Meriti, Duque 
de Caxias, Paracambi, Itaguai e Estado da Guana
bara. A area municipal, segundo o IBG e de 764 km•. 

A cidade, a 27 metros de altitude, tem sua po
si<;ao fixada pelas coordenadas de 220 45' 37" de 
latitude Sul e 43° 26' 52" de longitude W. Gr. Fica 
a 38 quilometros, em linha reta, de Niter6i, no rumo 
ONO. 

0 clima, quente e umido, e geralmente salubre. 
A epoca normal de chuvas val de novembro a fe
vereiro. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

DE ACORDO com o Censo Demografico de 1960, No
va Igua~;u possuia 359.364 habitantes, marcando 
um acrescimo de 146,7%, em rela<;ao a 1950. Note-se 
que a popula<;ao urbana do Municipio cresceu 
231,1% entre os dois Censos, ao passo que a rural 
experimentou acrescimo de 50,1 % . 0 Municipio e 
preponderantemente urbano, com 71,7% de seus ha
bitantes localizados na cidade e nas vilas. 

A seguir, tabela demonstrativa da popula<;ao, 
por ocasiao do Ultimo Recenseamento: 
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MUNICIPIO POPULAQAO PRESENTE 
E 

DISTRITOS Total Urbana Rural 

Municipio ... 359 364 257 516 101 848 

ova Igua~u 165 174 134 708 30 466 
Belford Roxo .... . ... . . 73 178 43 621 29 557 
Cava ... . . . .. . . ... . ..... 16 266 3 146 13 120 
Japeri . .... .... . ... ... .. 21 594 3 018 18 576 
Mesquita . ... . ........ .. 58 835 58 8.35 
Queimados .. . . . . ... . . .. . 24 317 14 188 10 129 

0 numero total de domicilios subia a 72. 959, 
dos quais 33 .042 no distrito-sede. 

A cidade cresceu em 130,1 % ; a vila de Belford 
Roxo, em 237,3% , a de Cava, em 158,9% e a de Quei
mados, em 178,1% . 

0 Laborat6rio de Estatistica do IBE estimou 
para 1.0 de julho de 1968, a populac;ao do Municipio 
em 478.319 habitantes, passando a densidade demo
grafica de 46'3 , em 1960, para 626 habitantes por 
quil6metro quadrado. 

Nova Iguac;u e o Municipio ml!is populoso do 
Estado seguido do de Campos, com 389. 045; Sao 
Gonc;alo, com 329. 764; Caxias, com 324 . 261 e Nite
r6i, com 303.575 habitantes. 

ESTIMATIVA DA POPULACAO.t~de julho de 1968 

0 Novo lqua~u 

WJ Compos 

fZ1 S Oo Gon~o lo 

I§ Cox;os 

~ N iter01 

0 Registro Civil acusou, em 1969, 6. 451 casa
mentos ; 21.423 nascimentos (636 natimortos e 8. 018 
nascidos em anos ante.riores) e 4 . 823 6bitos (1. 469 
menores de 1 ano) . 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

EM RAZAO de sua vizinhanga com o Rio de Janeiro 
- GB, Nova Iguagu apresenta certas peculiaridades 
que 0 diferenciam da grande maioria dos nucleos 
populacionais brasileiros. A proximidade de uma 
grande metr6pole, com a atra({ao de salarios mais 
elevados e a maior amplitude do mercado de traba
lho, provoca o deslocamento diario de ampla cama
da da populagao ativa, que nela tern suas fontes de 
ganho na industria, no comercio e em servigos di
versos . 

Nao obstante, gra({as a vizinhanga de urn gran
de porto de mar, a facilidade de comunica({Oes e 
transporte e a propria expansao do Rio de J aneiro
GB, observa-se acelerado desenvolvimento das ati
vidades industriais do Municipio. 

A Rodo .ria Presidente Dutra propicia o surgi
mento de fabricas e o escoamento facil da produ
gao. 

lndltslfia 

EM 1965, eram em numero de 372 os estabelecimen
tos industriais no Municipio com 7.763 operarios e 
valor total da produgao de Cr$ 75,7 milh6es. 

A indll.stria de transformagao rendeu Cr$ 74,9 
milh6es ou 98,9 % do valor total da produ({ao (1,1 % 
a industria extrativa de produtos minerais), 
ocupando 7.668 pessoas em seus 361 estabelecimen
tos. 0 principal genero de industria era o de qui
mica (33,7% do valor, 14 estabelecimentos e 1.323 
pessoas ocupadas) , seguido do de produtos alimen
tares (16,9%, 158 estabelecimentos e 1.013 pessoas) , 

IN DUSTRIA-1965 

VA LOR PES SOAL 

§ Qui mica m Prod ulos olimentores 

lfiEl Metoturgico ~ Moteriot de tronsporte 

D Ou tros 
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metalurgica (16,6%, 40 estabelecimentos e 1.566 pes
soas) e de material de transporte (10,4%, 6 estabe
lecimentos e 1.077 pessoas) . 

No genero de quimica, os bicromatos, tintas e 
dinamites para fins industrials representavam 
87,2% do valor; no de metalurgica, 79,7% do valor 
se relacionavam aos tubos de ar;;o galvanizado, fios, 
vergalhoes e armar;;oes para guarda-chuvas; no de 
material de transporte, predominavam com 82,0%, 
a fabricar;;ao de ponte de eixo trazeiro para a Fa
brica Nacional de Motores e a reparar;;ao de vagoes 
para a EFCB; e no de produtos alimentares, o fuba 
de milho, a farinha de mandioca e o 6leo de milho, 
com 38,7%. 

Em 1968, a produr;;ao dos 205 estabelecimentos 
figurantes no paine! de amostra do Inquerito Sabre 
Pesquisa Industrial da DELEST do Estado do Rio de 
Janeiro, totalizaram Cr$ 214,0 milhoes e ocuparam 
7. 262 pessoas: 

ESTABE-
LECI- PESSOAL 

VALOR DA 
PRODUQAO 

EM 1968 CLASSES E 
Gll:NEROS DE 

INDOSTRIA 
MENTOS OCUPADO -----:---

EM EM 1968 Nfuneros 
1 

31-12-1968 absolutos \% 86bre 
(Cr$ 1 000) 0 total 

lndustrias extrativas de pro· 
dutos minerais ... .. . .... 10 114 1 481 ! 0,7 

lndustrias de transforma,ao 195 7 148 212 539 99,3 
Minerais niio metalicos .. 23 773 6 885 3,2 
Metallirgica . . .......... . 16 2 435 76 789 35,9 
Madeira ..... . . . ...... . .. 14 352 8 220 3,9 
Papel e papeliio .. . ..... . 3 232 5 103 2,4 
Qulmica .. . ............. 7 1 361 76 027 35,5 
Produtos de perfum1ria, 

sabiles e velas ......... 3 280 4 326 2,0 
Produtos alimentares ... . 100 1 083 27 864 13,0 
Outras industrias ... . 29 632 7 325 3,4 

TOTAL GERAL... .... 205 7 262 214 020 100,0 

NOTA: Dados sujei tos a retif i ca~i!o . 

Entre os grandes estabelecimentos industrials 
destacam-se: Bayer do Brasil Industrias Quimicas 
S.A., Cia. Dirce Industrial, Cia. Mercantil e Indus
trial Inga, Cia. de Canetas Compactor, Forjas Bra
sileiras S .A. , Industrias Granfino S .A., Duque-In
dustria e Comercio s. A., BRASFERRO - Lamina
r;;ao Brasileira de Ferro S .A., Industria de Pneuma
ticos Firestone S.A., S .A. Marvin, Rupturita S.A . 
- Explosivos, SONAREC - Sociedade Nacional Re
construtora S .A. , USIMECA- Usina Mecanica Ca
rioca S .A. 
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Abate de Reses 

0 ABATE de gada abrangeu, em 1967, 7 .154 suinos, 
484 bovinos, 847 caprinos e 6 . 000 aves, totalizando 
685,8 toneladas de produtos de matadouro, no valor 
de Cr$ 1,2 milhao. 

A salsicharia a granel representou 37,1% desse 
valor, a carne verde de suino e o toucinho fresco, 
25 ,4 e 13,8%, respectivamente, e a carne verde de 
bovina 13,0%. Os 10,7% restantes foram cobertos 
pelo mocot6 de bovino, carne salgada de suino, chis
pes de suino, carne verde de caprino, carne fresca 
de ave, couro salgado de bovino, pele seca de capri
no, toucinho salgado e defumado, banhas em rama 
fresca resfriada e nao refinada, sebo, miudos frescos 
de bovino, suino e de aves ; linguas frescas em 
geral, tripas frescas de bovina e de suino, bucho 
fresco , ossos a granel e nao classificados. 

Em 1968, foram abatidos 953 bovinos, 10.077 sui
nos e 774 caprinos. 

A gricultura 

A AGRICULTURA representa fonte de riqueza para 
o Municipio, que exporta em grande escala laranja, 
banana, mamao, aipim, batata-doce e hortaligas em 
geral. 

AGRICULTURA 

[2] Laranja 

~ Banana 

0 Outros 

As atividades agricolas, em 1968, utilizaram 
1.947 ha, com uma produgao avaliada em ·Cr$ 3,4 
milh6es. A la ranja, principal produto, representou 
68,9% desse valor, com uma area cultivada de 1. 320 
ha e safra de 95 milh6es de frutos. A seguir, vinha 
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a banana, com 27,0 % do valor global, 248 ha e 620 
mil cachos. Os restantes 4,1% do valor corres
ponderam a produ<;ao de arroz, mandioca, milho, 
abacate, tomate, tangerina, limao, fei jao, cana-de
-a<;ucar e batata-doce. 

0 !BRA, ate 31 de dezembro de 1968, havia cadas
trado 1 . 500 im6veis rurais. 

Existe no Municipio urn posto agropecuario e 
3 agr6nomos se encontravam em atividade. 

No que se refere a produ<;ao florestal , no mesmo 
ano, ha que mencionar 35 . 600 m• de lenha, no valor 
de Cr$ 142,4 milhares, e 33 toneladas de carvao, 
avaliadas em Cr$ 22,8 milhares. 

Pecuaria 

EM 1968, possuia o Municipio urn efetivo suino de 
24.398 cabe<;as, no valor de Cr$ 2,5 milhoes, re
presentando 58,7% do valor total do rebanho; se
guiam-se 8 .668 cabe<;as de gado bovina, com 37,7%. 
As demals especies esta vam assim discrlmlnadas : 

Caprinos .......... . .... . 
Eqiiinos . ......... . .... . . 
Ovinos . .. . .. . .... . .. . . . .. . ..... . .. . 
Muares . . ................. . . .. . . . . . . 

Asininos . ... .. .. . ... . ..... . . . . . . .. . . 

1 690 

520 

280 

225 
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A cria<;ao de gado bovina destina-se a reprodu
<;ao e produ<;ao de leite, sendo as ra<;as preferidas a 
holandesa e a gersey. 

0 referido rebanho totalizou 35 .789 cabe<;as, ava
liadas em Cr$ 4,3 milh5es. 

Foram produzidos 1,7 milhao de lit ros de leite, 
no valor de Cr$ 521,3 milhares. 

As aves existentes eram em nitmero de 1.031.960 
cabe<;as, avaliadas em Cr$ 2,1 milhoes. A produ<;ao 
de ovos atingiu a 4,0 milhoes de duzias, valendo 
Cr$ 2,2 milhoes. 

Havia 3 veterinaries em ativldade . 

Conu!rcio e Sert1ifOS 

HAVIA no Municipio, em 1969, 3 .569 estabelecimen
tos comerciais e 2 . 512 de presta<;ao de servi<;os. 

12 . 
" 
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Avenida Gov. Amaral Peixoto 

Rua Quintlno Bocahlva 



Nova Igua~u mantem comercio ativo com diver
sas pra~as dos Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, 
Parana, Espirito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, 
Santa Catarina, Guanabara e Brasilia- DF, alem 
de municipios do proprio Estado, exportando molas 
para automoveis, produtos quimicos, dinamite, car
rocerias para 6nibus, :J.reia para constru~ao, laranj a, 
banana, hortali~as em geral, bebidas, ceramicas, ar
tefatos de ferro e a~o , ferro velho. artigos de per
fumaria , papel, etc. 

Entre os estabelecimentos de presta~ao de 
servi~os estao os hoteis - Sao Luis, Trevo, Brasilia, 
Tingua, Posta 13, Igua~u, Oriental e Juscelino ; 12 
pens6es, 46 restaurantes, 72 sal6es de cabeleireiros, 
263 barbearias e 1. 403 bares e botequins. 

Ban cos 

A REDE bancaria e constituida das seguintes agen
cias: Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro, com 
5 agencias; Predial do Estado do Rio de Janeiro, 
com 4 agencias; Comercio e Industria de Minas Ge
rais, com 3 agencias; Lavoura de Minas Gerais, com 
3 agencias; Brasil; Bahia; Andrade Arnaud; Auxi
liar de Sao Paulo ; Agricola de Cantagalo; Crectito 
Real de Minas Gerais; Estado do Rio de Janeiro; 
Estado de Minas Gerais; Minas Gerais ; Mercantil 
de Minas Gerais; Mercantil de Niteroi; Guanabara; 
Brasileiro de Descontos e Borges, alem de 1 da Caixa 
Economica Federal. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1968, eram os seguintes (em mi
lh6es de cruzeiros) : caixa, 2,5; emprestimos, 21,6, 
depositos a vista e a curta prazo, 35,9; depositos a 
media prazo, 1,3. 

Em 1968, a Camara de Compensa~ao apresen
tou o seguinte movimento: 310.862 cheques no valor 
total de Cr$ 295,2 milh6es, sendo o valor media por 
cheque, de Cr$ 949,45 . Ate outubro de 1969, foram 
movimentados 265.483 cheques e o valor atingiu 
Cr$ 333,9 milh6es. 

Vista parcial da cidade 



Edifi~lo da Prefeitura l\tunicip3l e Rodovi;irio 
Arruda Negrelros 

Esta~iio Rodovi:irla Getiilio :\toura 



Transportes 

FERROVIARIO - Cortam o Municipio e servem sua se
de diversas linhas da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, alem da Estrada de Ferro Leopoldina, a traves 
da linha Alj ezur-Tres Rios, com estac;iio em Japeri. 

A sede municipal dista de Niter6i, 41,5 km, que 
podem ser cobertos em 2 horas (EFCB e barca) ; 
de Itaguai (via Deodoro) , 57 km, em 1 hora e 35 
minutos; de Miguel Pereir a (via J aperi), 65 km, em 
2 horas e 16 minutos (EFCB e EFL) ; de Nil6polis , 
6,5 km, em 10 minutos ; de Paracambi, 35 km, em 
50 minutos, e de Vassouras (via Governador Porte
la), 113 km, em 3 horas e 30 minutos. 

OCEANO ATL..iHrtCO 
CONVENCOES ' 

ROOOVIA FEDERAL 
ROOOV/A ESTADUAL 
FERROVIA 

Rodoviario - Alem da BR-462, cortam o ter
rit6rio municipal numerosas rodovias, que assegu
ram trli.fego permanente durante todo o ano. 

0 tempo de viagem de Nova Igua<;:u a Brasilia
-DF, via Petr6polis, e Bela Horizonte, e de 20 horas; 
Niter6i, via Mage, 2 h oras; D uque de Caxias, 50 
minutos ; Itaguai, 1 hora; Miguel Pereira, 2 horas e 
15 minutos ; Nil6polis, 10 minutos; Paracambi, 1 
hora ; Sao Joao do Meriti, 15 minutos ; Vassouras, 1 
hora e 30 minutos; Rio de Janeiro-GB, 1 hora . 

Em 31 de dezembro de 1969 estavam registrados 
na Prefeitura local 3. 561 autom6veis, 1. 067 cami
nh6es, 591 6nibus e 1 . 031 outros veiculos . 

Ha em Nova Iguac;u 39 empresas de 6nibus, ser
vindo o Municipio com linhas urbanas, interdis
tritais, intermunicipais ou interestaduais. 
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Aeroclube de Nova Igua~u 

Aerovicirio - 0 Municipio possui urn campo para 
pouso de emergencia e treinamento de aparelhos 
de pequeno porte, em que se usam avi6es dos tipos 
Paulistinha, North America, C-47, Fairchild e peque
nos bimotores. 

Comunicafoes 

HA EM Nova Iguac;u 14 agencias da Empresa Brasi
leira de Correios e Telegrafos, sendo 12 postais e 
2 postais-telegraficas - uma na sede e outra em 
Mesquita. 

As agencias postais estavam assim distribuidas: 
6 na sede, 2 em Japeri, 2 em Belford Roxo, 1 em 
Queimados, 1 em . Cava. 

Achavam-se em funcionamento 1.462 apare
lhos telef6nicos, da Companhia Telef6nica Flumi
nense S/ A., que man tern intercambio com a Compa
nhia Telef6nica Brasileira. 

Construfao Civil 

EM 1968, somaram 1. 789 as licenc;as para cons
truir, abrangendo urn a area de 119. 885 m•, no valor 
de Cr$ 14,3 milh6es. A area total dos terrenos era 
de 364.894 m•. As licenc;as compreendiam estruturas 
de alvenaria ( 1. 758) , concreto (30) e 1 outra nao 
especificada, e abrangiam predios de 1 a 19 pavi
mentos. 

As concess6es de "habite-se" totalizaram 809, 
sen do de 46 . 430 m• a area das edificac;6es e varian do 
de 1 a 3 o numero de andares. 

Em atividade no Municipio 104 engenheiros. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

E11.ri11o Primcirio 
SEGUNDO resultados divulgados pelo Censo Esco
lar de 1964, das crianc;as recenseadas entre 7 e 14 
anos, 74,4% freqi.ientavam escolas. Na area urbana, 
o indice atingiu a 78.2 '7o , ultrapassando o do Estado 
!76.0 % ) eo do Pais !66,1% ). 

Ravia 1. 268 professores regentes de classes (201 
na zona rural) , dos quais 1 .185 eram do sexo femi 
nine fl94 na zona rural). Dos regentes, 478 eram 
normalistas (47 na zona rural), sendo 459 do sexo 
feminine t44 na zona rural). Nao regentes de classe, 
111 (24 na zona rural l dos quais 101 do sexo femi 
nine (21 na zona rural). 

Nova Iguac;u contava, em 1968, com 290 unida
des escolares de ensino primario. A matricula no 
inicio do ano era de 78 .913 alunos. sob a docencia 
de 2. 259 profess6res; 42 estabelecimen tos eram es
taduais, com 774 profess6res e 31.312 alunos; 105 
municipais, com 790 mestres e 27.349 discipulos; e 
143 particula res, com 695 profess6res e 20.252 alu
nos. 

Em 1969, havia 293 unidades escolares, 82 . 738 
alunos matriculados e 1 . 168 profess6res. 
Emino i \l h l io 
PARA 0 ensino medio Nova Igua<;u dispoe de 34 
estabelecimentos. sendo 3 estaduais, 3 municipais e 
28 particulares, com um total de 940 profess6res e 
17.670 alunos ma triculados, no inicio de 1968. Fun
cionaram nesses estabelecimentos 33 cursos gina
sia is, com 659 profess6res e 14 . 317 alunos; 2 gina 
siais comerciais, 16 profess6res e 237 alunos; 7 do 
cientifico, 74 profess6res e 1. 052 alunos; 10 normais, 
135 profess6res e 1 . 519 alunos e 6 tecnicos de conta
bilidade, 56 profess6res e 545 alunos. 

Entre os estabelecimentos citam-se o Colegio 
Estadual Sao J ose de Belford Roxo. Ginasio Vocacio
nal Presidente Castelo Branco e Instituto de Edu
ca<;ao Nova Iguac;u (estaduais) ; os colegios muni
cipais: Monteiro Lobato, de Belfo rd Roxo e Roberto 
Silveira, e ainda, os colegios particulares: Afra nio 
Peixoto, Igua<;uano, Leopoldo, Manoel Pereira, Sil
veira Leite, a lem do Institute de Educac;ao Santo 
Antonio. 

Gi n as io Vocacional Presidente Castelo Branco 
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MATRICULA ESCOLAR-1968 

PRIMAR I O 
, 

MEDIO 

Cultura 

CoNTRIBUEM para o movimento cultural de Nova 
I gua<;u as bibliotecas Desembargador Acacia Aragiio 
(estadual), com 55.600 volumes ; a Municipal de Nova 
Igua<;u, com 1. 150 e Igua<;uana do Povo, com 3. U5 
(municipais) ; a Afranio Peixoto, com 2.231 e a do 
Instituto Hist6rico e Geografico de NoYa Igua<;u, 
com 888 (particulares) . 

Editam-se os semanarios 0 Estado Ilustrado, 
Correia da Semana e Correia da L avoura, com tira
gens anuais de 265 .000, 197 .600 e 104. 000 exempla
res, respectivamente. Ha 11 tipografias e 69 livra
rias e papelarias. 

Existe uma radiotransmissora - Radio Soli
moes Ltda. - ZYD-47, frequencia 1 . 524 kc/s, em 
ondas medias. Tern boa receptividade os programas 
de televisiio de canais do Rio de Janeiro-GB. 

Cinemas, 17, destacando-se pel a lota<;iio o Cine 
Santa Rosa, com 1.400 lugares, na sede, e o Cine 
Riviera, com 1.100, em Belford Roxo. Teatros, 1. 

Entre as associa<;6es culturais, cabe citar: As
socia<;iio Medica, com 149 s6cios, Arcadia Iguaguana 
de Letras, com 29, Instituto Hist6rico e Geografico, 
com 18, e Associagiio Odontol6gica Regional da Bai-
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xada Fluminense. Entre as 112 associac;6es culturais, 
recreativas e desportivas, possuem maior numero de 
associados o Esporte Clube Iguac;u, com 3 . 020, fun 
dado em 17-10- 1912; A. A. Filhos de Iguac;u, com 
1. 555; Tenis Clube Mesquita, com 1. 500, e Nova 
Iguagu Country Club, com 1 . 200. 

Tombada pelo Patrim6nio Hist6rico e Artistico 
Nacional, a Casa da Fazenda de Sao Bernardino, em 
J ose Bulh6es, evoca fatos do passado e constitui 
testemunho do estilo de construc;ao de uma epoca. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Nova l guac;u e distribuida por 3 .157 lo
gradouros, sendo 2. 969 ruas, 91 prac;as, 3 parques e 
ja rdins e 94 diversos. Possui, ainda, 49.000 predios. 

Em 1.0 de janeiro de 1968, contavam -se 31.891 
ligag6es eletricas domiciliares, 13 . 680 predios abas
tecidos pel a rede de agua e 2. 360 pel a de esgotos. 

Assistencia Medico-I-I ospitalar 

0 MuNICiPIO disp6e de 15 estabelecimentos hos
pitalares, com urn total de 722 leitos. Desses, 10 estao 
na sede, 1 em Queimados, 2 em Belford Roxo e 2 em 
Mesquita. Destacam-se pelo numero de leitos: Asso
ciac;ao de Caridade Hospital de Iguac;u, Casa de Sau
de Santa Cecilia, Casa de Saude e Pronto-Socorro 
Infantil de Nova Iguac;u - PRONTONIL, Casa de 
S-aude e Maternidade N. s.a de Fatima, Sociedade 
Civil Hospital e Maternidade Nova Iguagu, Casa de 
Saude e Maternidade Dr. J . c. Manhaes e Hospital 
e Maternidade de SASE. 

Existem, ainda, 6 postos de saude, 5 prontos
-socorros e 2 cen tros de puericultura. 

Atendem profissionalmente a populagao 155 me
dicos, 7 farmaceuticos, 46 enfermeiro~ e 53 dentistas. 

Contam-se 212 farm acias e drogarias. 

Religiao 

SEDE de bispado, Nova Iguac;u, alem da Catedral de 
Santo Antonio de J acutinga, oferece a populac;ao 
cat6lica 22 matrizes, sendo 10 na sede, 2 em J aperi, 
3 em Mesquita, 5 em Belford Roxo e 2 em Queima
dos. 

0 culto protestante disp6e de 130 templos - 81 
Batistas, 10 Presbiterianos, 7 Adventistas do Setimo 
Dia , 16 Evangelicos Assembleia de Deus, 5 Congre
gacionais, 2 Metodistas, 1 das Testemunhas de Jeova, 
1 Cristiio Evangelico, 1 Evangelico Luterano, 2 Obras 
.da Restaurac;ao, 3 da Cruzada Nacional de Evangeli
zac;ao e 1 Wesleyana. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E POLfTICOS 

NovA Iguac;u possui Delegacia d a R eceita F ed eral, 
R ecebedoria de Rendas da 4.a R egiao, Inspetoria de 
Rendas, uma Agen cia de Estatistica, 6rgao inte-

~ gr a nte d a r ede d e coleta do IBE, entre outras r epar
tic;6es. 

FinanfaS 

A RECEITA federal, em 1968, a lca n c;ou Cr$ 12,6 mi
lh6e , a estadual, Cr$ 30,2 milh6es, e a municipal, 
Cr$ 15,0 milh6es. A d espesa municipa l, no mesmo 
a no, elevou-se a Cr$ 15,9 milh6es. 

0 orc;amento municipa l , p a ra 1969, previa re 
ceita d e Cr$ 28,0 milh6es e fixa va igual d esp esa. 

Representafao Politica 

A CAMARA Municipal se comp6e de 19 vereadores 
e ate 31 de d ezembro de 1969, estava m r egistra dos 
155 .422 eleitores. 

lll)aifj 
AS INFORMAQOES dlvulgadas neste trabalho foram, na sua 
malaria, fornecldas pelo Agente de Estatlstica de Nova Iguac;u, 
Gent!! Moreira Fernandes. 

Utllizados, tambem, dados dos arqulvos de documeutac;ao 
municipal, do ffiE, de diversos 6rgaos do sistema estatlstico 
naclonal e da 2.a edic;ao da Monografia. 

ESTA publicacao taz parte da serie de monografias municipals 
organi zada pelo D epartamento d e D ivulgat;ao Est atfstica d o 
Jn stituto Brasileiro de Estatistica. A nota intradut6ria, sabre 
aspectos da evolut;tio hist6rica d o Munic ipio, corresponde a 
uma t entativa no sentido de sintetizar, com adequada siste
matizar;ao, elementos esparsos em diferentes documentos. Ocor
rem, em alguns casas, divergencias d e opiniao, comuns 
em assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equivocos e 
contradit;oes verificados nas pr6prias tontes de pesquisa. Par 
isso, o !BE acolh eria com o maior interesse qualquer colabo
r acao, especia lmente de historiadores e ge6gratos . 
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Acabou-se de imprimir, aos catorze dias do mi!s de agosto 
de mi! novecentos e setenta, no Servico Chafico da Fundaciio 
IBGE. em lucas, GB- O.S. 2 875 
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